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Willem Mütze was vroeger keeper in een voetbalclub, maar ging ook hardlopen. Op een bepaald ogenblik moest hij 

kiezen tussen voetbal of hardlopen. Ondertussen heeft hij 1450 marathons én verschillende records op zijn naam 

staan. Elk weekend loopt hij minstens één, maar liever twee marathons. Bijkomend is hij ook snelwandelaar en 

snelwandel-scheidsrechter. 

 

Hoe ben je tien jaar geleden op dit idee gekomen? 

Tien jaar geleden, ter ere van mijn 50e verjaardag, 

organiseerde ik een vier jaargetijden loopwedstrijd, 

met andere woorden een wedstrijd in de winter, de 

lente, de zomer en de herfst. Drie van de vier 

wedstrijden gebeurden in samenwerking met de 

(snel)wandelvereniging. De wandelvereniging 

stippelde een parcours uit, rond de 60 km, en om 6 

uur ’s morgens mochten de wandelaars vertrekken. 

Om 9 uur mochten dan de lopers op hetzelfde 

parcours lopen. Dit is voor beide groepen 

interessant. De wandelaars vinden het leuk dat de 

lopers hun voorbijlopen en de lopers gebruiken de 

wandelaars, die meestal een rugzak bij hebben, als 

wegwijzer. Enkel in de winter was er geen 

samenwerking omdat het totaalplaatje voor een 

loper er anders uitziet dan een wandelaar. 

Hierdoor moest ik zelf een route plannen, nakijken 

en beschrijven, alsook andere taken. Samen met de 

hulp van een aantal vrijwilligers werd de klus 

uiteindelijk toch geklaard. De eerste Limburgs 

Zwaarste was een feit. 

Je bent begonnen aan de 10e editie van Limburgs 

Zwaarste, eveneens de laatste editie. Was dat een 

bewuste keuze? 

Bijna alle vrijwilligers zijn mij tien jaar trouw 

gebleven. Maar al deze vrijwilligers worden ook 

ouder, sommigen zijn zelfs al ouder dan 70 jaar. 

Hierdoor kan je niet altijd beroep doen op dezelfde 

vrijwilligers en nieuwe, betrouwbare vrijwilligers 

zijn moeilijk te vinden. Bijkomend zijn er veel regels 

en wetgevingen bijgekomen, samen met het feit 

dat je voor veel zaken vergunningen nodig hebt. 

Een vergunning kost al snel 100 euro per gemeente. 

Aangezien wij door een aantal dorpen lopen, wordt 

het al snel onbetaalbaar voor de lopers. Naast de 

vergunningen heb je nog een serie verplichtingen. 

Denk hierbij aan boswachters, gediplomeerde 

verkeersbrigades, etc. om er maar enkele op te 

noemen. Bijkomend wordt het parcours soms 

gesaboteerd doordat ze vrij snel de linten en pijlen 

wegnemen. Het is onvoorstelbaar hoe ignorant 

personen kunnen zijn. Daarom was dit de laatste 

versie met lintjes en strikjes. Het lopen met GPS 

heeft dankzij deze mensen veel toekomst. 

Als je alle edities van de afgelopen jaren bekijkt, 

welke editie vond je persoonlijk de mooiste? 

Elke editie was even mooi. Voor de organisatie is 

het belangrijk dat er niemand een been breekt in 

het bos, want hier zijn ze onbereikbaar voor 

hulpdiensten. En als alle lopers nog een leuke dag 

hebben gehad en helemaal enthousiast aan de 

finish staan, na 100 km lopen op heuveltjes en in 

het bos, dan weet je onmiddellijk waarvoor we dit 

allemaal doen. 

Welke ervaringen blijven je het meeste bij? 

Alles wat ‘mis’ ging. Het klinkt heel vreemd, maar 

als alles van een leien dakje gaat, dan wordt daar 

later bijna niet meer over gepraat. Als alles fout 

gaat, dan heb je de weken nadien nog gespreks-

materiaal. 

Bedankt voor het interview Willem. 

We wensen jullie nog veel succes met de 

organisatie van andere loopwedstrijden. 

Kevin Simons 
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